



Кой разреши на Община Сапарева баня и "Рила спорт" да строят пътища и лифт в Национален парк "Рила? Има ли държавна институция, която може да спре тези незаконни дейности?

11 октомври  2007 г., Пресклуб на БТА

Национален парк Рила приютява 1/3 от флората на България, 2934 вида безгръбначни и 172 вида гръбначни животни. Формира около 3,61% от водните ресурси на страната, 9,40% от водните ресурси на реките Струма и Места, 5,62% – на река Марица и 8,27% от водните ресурси на река Искър. Националният парк е разположен върху едни от най-богатите райони на повърхностни води в България. Половината от софиянци пият от водите на Рила.
В нарушението и на българските закони строителството на пътищата (общо 4: до х. Пионерска, хижа Рилски езера, временните пътища за изграждане на водоем и лифт), и лифт до х. Рилски езера се извършват без актуална оценка за въздействие върху околната среда. (Кадри от строителството може да видите на:  ) Нарушителите цитират разрешения издадени преди 10 години по реда на отменения Закон за околна среда среда и води. 
"Незаконното строителство под Седемте Рилски езера в Рила се извършва в три защитени зони по Натура 2000, без да е извършена оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване в тях.", коментира Александър Дунчев от Асоциация на парковете в България. И допълва: " Проектът за ски курорт може да стане причина за неприемането на защитена зона Рила буфер." “Незаконното строителство на територията на парка “Рила” продължава вече повече от 50 дни след като коалиция „За да остане природа в България” изпрати сигнал до компетентните органи. Кадри от отношението на властта и полицията към закона в района на Паничище може да видите на: . Можем да допуснем, че тези органи са или корумпирани или престъпно бездействат, затова изпратихме писмо до еврокомисаря по околна среда г-н Ставрос Димас, следващата стъпка е начало на процедура за санкции.”, поясни Цвета Христова от коалицията.За ползването на изключителна държавна собственост не е учредена концесия, а инвеститорът и Община Сапарева баня своеволно навлизат в държавната собственост.Нарушителите не могат да разчитат, че могат да узаконят незаконно построените пътища и лифт. 
Местните хора са обезпокоени от свързването на Община Сапарева баня със сенчестата иконономика при продаването на Паничище и земя в Сапарева баня на цени. Считат, че "С продаването на Паничище се продава най-красивото място в Рила поради частни интереси." и биха искали: "Общината да се погрижи за хората тук да могат да предприемат различни неща, които да могат да гарантират спокоен живот на семействата им и  да осигурят бъдещето на децата си. За това да се погрижи." Други смятат, че местните хора "ще станат едни обикновени чистачи и камериери. А биха могли да помислят в по-дългосрочен план за себе си като развиват селски туризъм , да речем." Трети се притесняват, че "откакто Рила спорт е взела новата хижа на езерата тя не е достъпна за такива обикновени хора като нас не могат да си позволят престоя там. " Цитатите са от анкета, излъчена 18.09.2007 г. по Българско Национално Радио, Програма Христо Ботев, Предаването Добър ден. Гражданите отговарят на въпроси за случващото се строителство на Паничище.Поканените да участват в пресконференцията граждани отказаха публично да заявят позицията си  поради страх за тях и семействата им. 	
Припомняме, че в момента незаконно и полузаконно се поставя началото на следните проекти за ски курорти на територията на Национален парк „Рила“: 
Паничище – Езерата- Кабул – строят се пътища и лифт към Седемте Рилски езера без преценка за необходимостта от Оценка за въздействие върху околната среда, без Оценка за въздействие върху околната среда и без Оценка за съвместимост 
Искровете – подготвя се без участие на обществеността Общ устройствен план 
Картала – изгражда се незаконно без цитираните по-горе разрешителни път и лифт. 
Семково – подготвя се документация и проект за нов ски курорт 
Супер Боровец - министър - председателя публично се обвърза с незаконна пъра копка на проекта. (Подробна информация http://forthenature.org/news/146)

Наблюдава се тревожна тенденция на преминаване на обществени хижи, досега достъпни за обикновените граждани, в силни инеститорски ръце: 
хижа Скакавица – под аренда от Рила спорт АД 
хижа Рилски езера – под аренда от Рила спорт АД. Очевидец разказва как новите стопани на х. Рилски езера на 7 октомври 2007 г.го заплашват и гонят след като разбират, че е от "еколозите".
новата хижа под връх Мусала – БТС отказва информация кой, защо и с какви разрешителни извършва строителни дейности. Местните хора свързват новото строителство с бизнесмена Христо Ковачки, свързван с проекта за ски курорт. (Снимки: http://forthenature.org/gallery/rila_and_musala) 
	По незаконно разширени пътища като Мусаленска пътека, и пътищата от Паничище към Седемте Рилски езера, въпреки изричните забрани за движение на моторни превозни средства, се движат багери, тежки товарни машини, бетоновози, леки коли, мотоциклети и четириколки. 
България и органите на власт трябва да покажат, че след като са приели сериозни ангажименти пред Европейския съюз имат доброто желание и капацитет да ги изпълнят.

За контакти:
инж. Тома Белев, Асоциация на парковете в България- 0888 100 373
Българска Асоциация за алтернативен туризъм - / 980 76 85, baat@spnet.net
Ирина Костадинова - Българско дружество за защита на птиците - тел.: 02/971 5855, 971 5856 
Цвета Христова, ЕС "За Земята"- 0895 461 590,cveta@zazemiata.org/ 

Допълнителна информация: http://forthenature.org/cases/rila

Правна и фактическа информация за случая Паничище

 	Незаконното строителство на пътища и лифт към Седемте Рилски езера попада в Национален парк Рила, защитени зони "Рила" (BG0002055 и BG0000495) и проекто-защитена зона "Рила – буфер" (BG0001188) и следва да бъде незабавно спряно. 

	За законното строителство на съоръженията е необходимо да са издадени валидни строителни разрешителни, концесия за ползване на изключителна държавна собственост и преценка от необходимостта от ОВОС и/или решение по ОВОС.

	Тъй като посочените обекти попадат в защитени зони "Рила" (BG0002055 и BG0000495) и проекто-защитена зона "Рила – буфер" (BG0001188), за тяхното законно строителство е необходимо да бъде издадена оценка за съвместимост с предмета и целите на тяхното обявяване. Такава не е извършена, което може да доведе до налагане на санкции срещу Българската държава. Санкциите в размер на милиони евро, които ще бъдат плащани от българските данъкоплатци.

В момента се строят:

Път Паничище – хижа Пионерска- за същия не е издадена преценка за необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда и решение по оценка за въздействието върху околната среда. Пътят влиза на територията на Нацоинален парк Рила 6 дка.

Път хижа Пионерска – хижа Рилски езера- няма данни пътят да е съгласуван с Дирекция на национален парк и за същия да са издавани преценка за необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда и решение по оценка за въздействието върху околната среда. По пътя се движат моторни превозни средства въпреки изричната забрана, повече от 1,7 км попода в Национален парк Рила.

Път хижа Пионерска – хижа Рилски езера– за построяване на лифт: Няма данни пътят да е съгласуван с Дирекция на национален парк "Рила" и за същия да са издавани преценка за необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда и решение по оценка за въздействието върху околната среда. По пътя се движат тежки машини и бетоновози,поради което е силно изровен, попада повече от 1,5 км в Национален парк Рила.

Път м. Черната скала –Паничище - няма данни пътят да е съгласуван с Дирекция на национален парк "Рила" и за същия да са издавани преценка за необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда и решение по оценка за въздействието върху околната среда. По пътя се движат тежки машини и бетоновози, изцяло попада в Национален парк "Рила".


Лифт хижа Пионерска – хижа Рилски езера- за лифта е издадено решение по ОВОС от преди повече от 10 години, по реда на стария Закон за опазване на околната среда. Има данни, че решението по ОВОС е за съоръжение с различен капацитет от строящия се в момента лифт, както и че част от първоначално разрешеното трасе е изместено.
 
Лифтът попада на територията на Национален парк Рила около 1 км. Тогавашния Комитет по горите преди повече от 10 години отдава концесия на Община Сапарева баня с изрично условие да не се прехвърля на трети лица. Към датата на учредяване на правото на ползване цялта територия на лифта попада в Държавен горски фонд, По-късно след обявяване на Национален парк Рила част от територията попада в него, част в горски фонд, като  по-късно Община Сапарева баня води дела срещу държавата, които спечелва като горския фонд преминава в общински. 

По-късно Рила спорт АД купува Атомик Инвест, смесена фирма с общински участие, изграждаща лифта. 
Според коалицията е нужно отдаване на концесия с валидна процедура на площта на лифта, попадаща в Националния парк Рила, както и валидна процедура по ОВОС и оценка за съвместимост.

Водоем до м. Черната скала в НП Рила - няма данни за издадени разрешителни. Коалицията е подала искане за същите по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Водохващания на р. Горица, местността Черна скала - няма данни за издадени разрешителни. Коалицията е подала искане за същите по реда на закона за достъп до обществена информация.

Строителство на хотели на Паничище:По данни на инвеститора, Рила спорт АД, легловата база в Паничище ще достигне около 10 000 места. При приемането на Подробен устройствен план на Паничище изрично условие е легловата база да не надхвърля  5 000 места.

	

Срещи с местните хора в Сапарева баня и Дупница относно случващото се на Паничище

	При многобройните си срещи с хора от Сапарева баня, селата наоколо и Дупница представителите на Коалицията "За да остане природа в България", установиха, че местните хора в района се страхуват да изкажат свободно и публично мнението си. Поканените да участват в пресконференцията, хората отказаха публично да заявят позицията си  поради страх за тях и семействата им. 	
	За илюстриране на мненията, използваме цитати от анкета, излъчена 18.09.2007 г. по Българско Национално Радио, Програма Христо Ботев, Предаването Добър ден. Гражданите отговарят на въпроси за случващото се строителство на Паничище.

	Местен човек Х: Почивните станции на Паничище не винаги се запълват и напълно задоволяват търсенето. 
С продаването на Паничище се продава най-красивото място в Рила поради частни интереси. 
	Аз бих искала Общината да се погрижи за хората тук да могат да предприемат различни неща, които да могат да гарантират спокоен живот на семействата им и  да осигурят бъдещето на децата си. За това да се погрижи. 
	Неотдавна тук в Община Сапарева баня се продадоха общински земи. Жителите на общината не биха могли да купят земя на такава цена. Същото важи и за Паничище.
	Въпреки че аз съм категорично против, земите ни ще бъдат разпродадени. 	Днес ние  продаваме тия земи. Струва ми се крайно нередно и недалновидно. Тук битува мнението сред населението, че сенчестата икономика е заинтересована от тези места. В крайна сметка Паничище е едно прекрасно място и то има бъдеще, ако не бъде унищожено като природна даденост.

Местен човек Х:Много хора мислят, че ще имат изгода от този мега ски курорт. Но това не е така, защото едва ли бъдат допуснати като собственици в тези хотели... Те ще станат едни обикновени чистачи и камериери там. А биха могли да помислят в по-дългосрочен план за себе си като развиват селски туризъм , да речем. Могат да си осигурят самостоятелни доходи и да се занимават със селски или така наречения алтернативен туризъм.

Местен жител Х:Работата започна оттам, че се смениха собствениците на хижата (т.нар. новата хижа на езерата). Рила спорт взе хижата. Цените много се покачиха и такива обикновени хора като нас не могат да си позволят престоя там. 

Местен жител Х:Аз мисля, че това ще бъдат съоръжения, на които ще се радват само техните собственици и хора с пари. И горе ще почнат да ходят хора, които няма да се грижат за природата достатъчно. 

